
 انجمن غیر انتفاعی فوروم برلن برای آزادی در خاورمیانه سرفراز است که
رژیم ایران،  جنگ مقدس " معامله طبق معمول؟درکنفرانس بین المللی دو روزه   

2008 درروزهای دوم و سوم ماه مه علیه اسرائیل و غرب و واکنش آلمان"  
 مهماندار شما ایرانیان آزاده و دموکرات خواهد بود. فوروم برلن برای آزادی در

 خاورمیانه همچنین بسیار مفتخر است  که شخصیتهای علمی، فرهنگی و سیاسی
 ازآمریکا ، اروپا و همچنین اسرائیل را در این کنفرانس گرد هم آورده است تا با
 کمک آنان بتواند یکی از مهمترین مسائل سیاسی روز جهان را به بحث و تبادل

.نظر بگذارد
.کنفرانس به زبانهای آلمانی و انگلیسی خواهد بود

 چنانچه شما مایل به شرکت در این کنفرانس دو روزه هستید لطفا به آدرس
 .انترنتی ما  برای ثبت نام مراجعه کنید

www.mideastfreedomforum.org 
 قابل توجه برای تمامی شرکت کنندگان در این کنفرانس : ورودیه برای دو روز

 شرکت در کنفرانس است و همچنین در روز شنبه با یک نوشیدنی گرم و ساندویج
15 یورو و با تخفیف 20از شما پذیرای خواهد شد. قیمت ورودیه برای دو روز   

  یورو. در روز شنبه سوم7 یورو و با تخفیف 8یورو می باشد. برای روز جمعه 
  یور می باشد.( ورودیه با تخفیف برای شرکت8 یورو و با تخفیف 12می 

 (کنندگان تنها با شناسائی کارت بیکاری و دانشجوئی امکان پذیر می باشد
 ایرانیان عزیز توجه داشته باشند به دلیل محدود بودن جا امکان ثبت نام تنها تا

 .  می باشد2008. آپریل 28
Friedrichstraße 180 محل کنفرانس:   

10117 Berlin   

معامله طبق معمول؟                            

رژیم ایران ، جنگ مقدس علیه اسرائیل و غرب و
واکنش آلمان 

2008جمعه دوم مه 
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11ساعت   
کنفرانس مطبوعاتی

19ساعت 
معرفی و پیامها

19.30ساعت 
جلسه افتتاحیه

:اسلم سیاسی، یهود ستیزی، پروژه اتمی
تهدید جمهوری اسلمی ایران

انگیزه های دینی و ایدئولوژیک در سیاستهای داخلی و خارجی ایران

منشه امیر
مسئول سابق بر نامه ی فارسی زبان صدای اسرائیل ، اسرائیل

دومین هولکاست؟ تهدید اسرائیل

پرفسور بنی موریس
استاد تاریخ دانشگاه – بن گوریون ، رشته خاور میانه، اسرائیل

شریک استراتژیک"؟ در باره روابط ویژه  بین آلمان و ایران"

دکتر ماتیاس کونتسل
علوم سیاسی، هئیت رئیسه اساتید صلح در خاور میانه، آلمان

اتحادیه اروپا، ایران و تاثیر تحریم ها

نماینده پارلمان اروپا، پائول کاسکا
از سوسیالیستهای پرتغال، عضو فراکسیون سوسیالیست پارلمان اروپا، پرتغال

گرداننده:آلن پوزنر
مسئول مفسران روزنامه" ولت در روز یکشنبه"، آلمان

2008 مه 3شنبه، 
12:00-10:15ساعت 

:حکومت مذهبی و حقوق بشر
خصوصیت رژیم ایران

 ساختار ترور در حکومت الهی

جواد اسدیان
نویسنده و شاعر، رئیس اسبق و عضو کانون نویسندگان در تبعید، آلمان
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جایگاه زن در حکومت الهی

نسرین امیر صدیقی
مؤ لف و زبان شناس، آلمان

اوضاع و موقعیت کردها در ایران

دکتر میرو علیار
نماینده حزب دموکرات کردستان ایران، اتریش

گرداننده میزگرد: کارولین فتچر
خبرنگار تاگس اشپیگل، آلمان

14:30- 12:45ساعت 
  

جنگ مقدس علیه اسرائیل و غرب

نقشه دستیابی به بمب اتمی
 

یوسی ملمن
نویسنده و خبرنگار ، هاآرتز، اسرائیل

صدور تروریسم و ایدئولوژی: جنگ رژیم ایران علیه غرب

دکتر پاتریک کلوسون
نائب ریس جامعه محققان انستیتوی واشنگتن خاور نزدیک، آمریکا

ایران و شبکه اسلمی در آلمان

لکساندر ریتزمنآ
محقق علوم سیاسی، بنیاد اروپایی برای دمکراسی، آلمان

گرداننده میز گرد: دکتر زیلکه تمپل 
مورخ و نویسنده، آلمان

17:45-16:00ساعت 
ایران و اروپا: گفتگو و تعامل یا مقابله؟

 آیا اروپا اسرائیل را به سوی جنگ می برد؟ نقش اتحادیه اروپا و سازمان ملل و امکانات تاثیر گذاری تحریمهای
.گسترده

ساول زینگر
خبرنگار و مؤ لف، مفسر روزنامه اورشلیم پست اسرائیل
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معامله طبق معمول؟ روابط بازرگانی میان آلمان و ایران

دکتر ماتیاس کونسل
علوم سیاسی، هئیت رئیسه اساتید صلح در خاور میانه، آلمان

:ندانستن،نشنیدن، ندیدن- سیاست آلمان در برابر اسلم گرایان
حسابگری یا اینکه اطاعت حسابگرانه

برونو شیرا
روزنامه نگار و مؤ لف، آلمان

گرداننده میزگرد: بعدا اعلم خواهد شد

20:15-18:15ساعت 
میزگرد پایانی

ضرورت تشکیل یک جبهه جدید ضد فاشیست
 

تسلیم در مقابل رژیم ایران؟

هنریک ام.برودار
روزنامه نگار، آلمان

همکاری جهانی برای  مبارزه علیه رژیم ایران

کیوان کابلی
سخنگوی حزب سبزهای ایران، امریکا

2008ضد فاشیستها کجا هستند؟ ایران و معنای "غلبه بر گذشته" در اروپا در سال

پرفسور جفری هرف
تاریخ شناس ، دانشگاه مری لند، کالج پارک، آمریکا شمالی

 آزادی، جدائی دین از دولت، دموکراتی – برای یک خاور میانه جدید

توماس فون در اوستن – زاکن
مؤ لف و مسئول در کمیته امداد و حقوق بشر وادی، آلمان

گرداننده میز گرد: دوریس آکراپ
هئیت تحریریه جونگل ورلد، آلمان
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